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Olsvik menighet - Regler for bruk av kirkerommet
«Kirkerommet er innviet til bruk for gudstjenester og kirkelige handlinger, og skal gjennom
sin bruk tjene til Guds ære og menighetens oppbyggelse.» (Regler for bruk av kirkene, kap.1,
pgr.1.)
Olsvik menighetsråd vedtok på sitt møte 23. februar 2017 følgende regler for bruk av
kirkerommet i Olsvik kirke:
1. Alteret, alterteppet, kunst-installasjoner og sakralt interiør, som spesielt er
godkjent av Bjørgvin biskop for plassering i kirkerommet, skal respekteres og ikke
tildekkes, flyttes eller fjernes fra sin godkjente plass. Bruk av utstyr til lyd, lys og
scene må plasseres og rigges i respekt for det sakrale.
2. Alterringen kan omplasseres når soknets ledelse har bestemt det. Det gjelder ved
gudstjenester i desember måned, samt ved helt spesielle konserter, når det er avtalt
med soknets ledelse.
3. Døpefonten skal ikke flyttes ut av kirkerommet, men kan i bestemte tilfeller flyttes til
høyre for alteret foran prekestolen som for eksempel ved gravferd, og når det er
innlysende og hensiktsmessig ved et avtalt kunst- og kultur arrangement.
Presisering: Flytting av alterringen og døpefonten tillates når det er avklart i forhold til
gjeldende regler. I ukedagene må tillatelse innhentes minst dagen før. Ved arrangementer i
helger og på høytidsdager må dette avklares med menighetskontoret i kontortiden med
administrasjonsleder eller annen i hans sted.
Kirketjener skal informeres om avtalens innhold minst en dag før arrangementet.
4. Ved utleie må leietaker på forhånd gjøres kjent med vilkårene for bruken av kirken.
5. Ved usikkerhet eller uenighet om hva som er i overenstemmelse med disse regler
henvises til soknets ledelse.
6. Disse reglene skal ligge lett tilgjengelige i kirken og på kirkens nettside.
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